
  

 Spolek  pro ochranu přírody a krajiny v oblasti Slapského jezera 

 

 

 
Otevřený dopis 

 

 
         V Praze,  19.srpna 2016 

Vážený pan Mgr. Bohuslav Sobotka 
           předseda vlády  ČR 
 
 
Vážený pane předsedo vlády, 

signatáři iniciativy „Vraťte nám bezpečí na Vltavu“,  jejíž text je uveden v příloze pověřili náš 
spolek doručením tohoto dopisu na Vaší adresu. Všichni Vás žádáme a prosíme, aby naší 
iniciativě byla věnována náležitá pozornost, může jít o další lidské životy. 

 

 

S pozdravem,  v úctě 

 

         

Ing. Pavel Filka, CSc.        Dr. Petr Závada 
    jednatel SOPK         předseda SOPK 
 
U Hranic 16, 100 00 Praha 10       Na Pěkné vyhlídce 1 
             162 00 Praha 6 
 
 
 
           
slapskejezero.spolek@gmail.com 
www.slapskejezero.cz 
https://www.facebook.com/www.slapskejezero.cz 
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VRAŤTE NÁM BEZPEČÍ NA VLTAVU! 
(Iniciativa za změnu vyhlášky Ministerstva dopravy č. 46/2015 Sb.) 

 
Žádáme: 
Vládu ČR, aby se v co nejkratším možném termínu zasadila o změnu vyhlášky č. 46/2015 Sb. 
tak, aby byla obnovena a garantována bezpečnost plavců a malých plavidel na vodních 
nádržích Orlík, Kamýk a Slapy.  

Za rozumné kompromisní východisko považujeme prvotní znění vyhlášky č. 241/2002 Sb., 
účinné ke dni 14. 6. 2002.  Jedná se především o následující podmínky: 

1. V oblasti uvedených nádrží zcela vyloučit provoz vodních skútrů, jejich provoz umožnit 
ve vyhrazených lokalitách mimo tyto nádrže. 

2. Rychlost ostatních plavidel se spalovacími motory na uvedených nádržích omezit                 
na úroveň platnou v původní vyhlášce.  

Současně považujeme za bezpodmínečně nutné, aby nově stanovená omezení byla následně 
i účinně kontrolována a jejich narušení bylo přísně postihováno. Zkušenost bohužel ukazuje, 
že v minulosti byla kontrola zcela nedostatečná. 

Požadujeme, aby se zástupci této iniciativy stali účastníky připomínkového řízení při tvorbě 
nové vyhlášky. 
 

Odůvodnění: 
1. Uvolnění motorové plavby vyhláškou č. 46/2015 Sb. na uvedených vodních nádržích 

využívaných převážně k rekreaci vytváří množství mimořádně nebezpečných situací. 
Jejich tragickým vyústěním je i orlická tragédie ze dne 10. července 2016. Stávající 
vyhláška není žádnou garancí, že se podobná neštěstí nebudou opakovat. Nelze 
připustit, aby příznivci adrenalinových sportů a zábav ohrožovali ostatní občany. Tuto 
výrazně menšinovou zálibu nepovažujeme za jediný a zdaleka ne dominantní způsob 
rekreace občanů na vltavských nádržích. 

2. Argumentace Ministerstva dopravy v médiích o údajných požadavcích EU na uvolnění 
provozu vodních skútrů na uvedených vltavských nádržích je nepravdivá a vyvolává 
vážné otazníky. 

3. Probíhající zřizování „ohrádek“ pro plavce Státní plavební správou je nevhodným 
řešením. A co plavci na velmi mnoha dalších místech dosud využívaných ke koupání? 
A co ostatní ohrožovaní uživatelé uvedených nádrží - malá plavidla, bezmotorová                 
i motorová, plachetnice, hausbóty, rybáři a další? 

4. Naše návrhy jsou motivovány též vážnými obavami o poškozování životního 
prostředí.  Zkušenosti ukazují, že provoz výkonných motorových plavidel dosahujících  











K iniciativě se ke dni 18/8 2016 připojily další subjekty: 

Členové Senátu PČR 
  Mgr. Miluše Horská, Místopředsedkyně Senátu 
  Mgr. Ivana Cabrnochová, senátorka 
  JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D, senátorka 
  RNDr. Jitka Seitlová, senátorka 
  Papoušek Zdeněk, senátor 
  Mgr. Václav Láska, senátor 
  Mgr. Libor Michálek, MPA, senátor 
  

   

 

statutární zástupce  
(nebo předseda, vedoucí) adresa 

Sportovní kluby 
  Český veslařský klub Praha Josef Blecha Veslařský ostrov 59, 147 00 Praha 4-Podolí 

Český svaz kanoistů z.s. Mgr. Jan Boháč Zátopkova 100/2  169 00 Praha 6 
Oddíl rychlostní kanoistiky TJ Tatran Sedlčany Kateřina Štemberková Tyršova 150, 264 01 Sedlčany 
TJ Spartak Sedlec z.s. Marek Vávra Sedlec 288, Starý Plzenec 

AC Sparta oddíl  rychlostní kanoistiky 
Ing. Jitka Polanská,  JUDr. Karel 
Kocura Nad královskou oborou 51/1080, 170 00 

Yacht klub Orlík Mgr. Jiří Svoboda  Zákupská 456,Praha 8 
Klub českých turistů, oddíl Žebrák Miloslav Šrédl Plzeňská 171, 26753 Žebrák 

   Rybářské svazy 
  Český rybářský svaz, z. s. JUDr. Alexander Šíma, Ing. Jan Štípek Nad Olšinami 282/31, 100 00 Praha 10 

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z. s.   Středočeský územní svaz Pavel Horáček 
 K Novým domkům 82, 159 00 Praha 5 – 
Lahovice 

Český rybářský svaz, z. s., Územní svaz města Prahy Zdeněk Mužík Rybářská 3/5  14700 Praha 4 
Český rybářský svaz, místní organizace Sedlčany Jiří Mašek Havlíčkova 371, 264 01 Sedlčany 

   



Ochrana přírody 
  Přátelé přírody, o.p.s. Marian Páleník Ústí nad Labem 

Hnutí DUHA - Friends of the Earth Czech Republic RNDr. Jiří Koželouh Údolní 33,  602 00 Brno 
Sdružení Jihočeské matky ing. Monika Wittingerová Kubatova 6,  370 04 České Budějovice 

   Rekreační zařízení, osady, tábořiště 
Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, ředitelství Ing. Václav Janoušek Magnitogorská 12, 101 00 Praha 10 
Hořovická chata (rekreační zařízení na Cholíně) Ing. A. Campodonico Cholín 57, 262 15 
Osada Kobylníky, spolek Ing. Martina Jelínková Ohradní 1364/14 140 00 Praha 4 
Osada Hřiměždice Na Kovárně, spolek Dana Nekardová Hříměždice 011 
Lesní hospodářství Jablonná (provozuje kemp na Nebřichu) Milan Vodička Jablonná nad Vltavou 38, 257 44 Netvořice 

Veřejné tábořiště Nová Živohošť Pavel Vršecký 
MSZ Benešov, Hráského 1913, 256 01 
Benešov 

Dětský tábor Častoboř, spolek Ing. Barbora Rezková K Jezeru 23, 149 00 Praha 4 – Háje 
Generální Finanční ředitelství (provozuje rekreační zařízení Smilovice) Ing. Vladimír Držala Lazarská 15/7 11722 Praha 1 
Cholín s.r.o. (provozuje rekreační zařízení, kemp a ubytovnu na 
Cholíně) Ing. Josef Záruba Kanadská 1633/3, Dejvice, 160 00 Praha 
Rekreační středisko Slapy Oboz U Candáta Iva a Pavel Staňkovi Boží Dar 82, 363 01 Boží Dar 
Karavankemp  Županovice Ivana Čemusová Borotice, Županovice, 26215 

   Pravidelně organizované skupiny rekreantů 
  Svaz postižených civilizačními chorobami z.s. Mgr. Ivana Šamalová Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství (oblastní rada 
Chomutov) Mgr. Bohumila Rýznerová Vršovců 1826, Chomutov, 43001. 
DOMEČEK Hořovice - středisko volného času V. Šlosarová Větrná 86g/2  26801 Hořovice 
Národní ústav pro autismus - Nautis Jana Sirotková V Holešovičkách 593/1a, 182 00 Praha 8 
Obchodní akademie RNDr. Zdeňka Červenková Praha 6, Krupkovo nám. 

   Podpora veřejnosti této iniciativě  každým dnem narůstá,  
seznam budeme průběžně aktualizovat. 

 



Do 30. září 2016 se připojili další signatáři: 
 
Obec:                        starosta: 
 
Neveklov    ing. Jan Slabý    
Čím      Miloslav Haniš 
Radíč                   ing. Blažena Kadeřábková 
Příčovy                Pavel Kymla 
Křečovice            Robert Nečas 
Županovice         Zdeněk Skopec    
Dublovice            Ing. Otakar Jeřicha 
Nalžovice            Jana Pšeničková 
 
Občanské sdružení Klubu majitelů malých plavidel na Cholíně, IČ 75039281 
Zdeněk Basík, předseda    
 
2/11/2016   
Spolek osada Nebřich, Ing. Z.Vocetka (předseda),  
Ing. J.Tlapáková (1.místopředseda),  Mgr. H.Elstnerová  (2.místopředseda) 



Popis problému 
(příloha k textu "Vraťte nám bezpečí na Vltavu") 

 
Problém,  na který chce naše iniciativa upozornit, vzniká ze střetu dvou různých koncepcí o využití 
rekreačních nádrží Orlík a Slapy, může se však jednat i o další vodní plochy: 
 
A. Tradiční rekreační využití (koncepce obhajovaná naší iniciativou) 
Tradiční rekreace (rodiny, dětské tábory, skupiny, jednotlivci) s letním koupáním, vodními sporty, s  
využitím malých bezmotorových  i motorových plavidel (s omezenou rychlostí i výkonem), sportovní 
potápění, hausboty, rybaření.  K tradičnímu využití samozřejmě  patří vodáci a sportovní kluby s 
bezmotorovými plavidly (kanoistika, veslování, yachting, ...).  Přístup k tomuto rekreačnímu prostoru 
by měl být stejně citlivý jako přístup k obdobným rekreačním prostorům na území ČR (hory, lesy, 
rybníky, ...). 
B.  Dopravně významná vodní cesta (koncepce obhajovaná MD a staviteli dopravně významných 
vodních cest usilujících o masivní investice z prostředků našeho státu i EU,  příznivci adrenalinového 
vodního motorismu, dovozci a prodejci vodních skútrů a rychlých motorových člunů,...) 
Základním postulátem této koncepce je, že Vltava je významnou dopravní komunikací, na které nelze 
zakázat jakoukoli motorovou  plavbu, a je třeba respektovat pravidla dopravního provozu podobně 
jako na ostatních pozemních dopravních komunikacích.   
 
Terminologie 
Především je třeba konstatovat zcela zásadní rozdíl mezi "dopravou" na Vltavských nádržích  a 
dopravou na běžných komunikacích.  V druhém případě se  jedná o dopravu, kterou každý z nás pro 
praktické každodenní účely nějak potřebuje, jedná se tedy o činnost ve veřejném zájmu.  Naproti 
tomu na vltavských nádržích je téměř bez výjimky jakákoli plavba činností pro individuální zábavu, 
proto je třeba zcela  kategoricky odmítnout rovnítko např. mezi provozem na Strakonické a plavbou 
na vltavských nádržích. V tomto kontextu  je velmi problematická i  kategorie "dopravně významná 
vodní cesta", do níž jsou nádrže Orlík a Slapy dle zákona zařazeny.   
 
Legislativa 
Dle stávající legislativy je faktická míra dominance  mezi oběma zcela odlišnými koncepcemi  A a B 
nastavena vyhláškou 46/2015 Sb.  Zatímco její verze platná do 15/4 2015 byla s výhradami slučitelná 
s koncepcí A, její aktuální podoba již znamená přesvědčivé vítězství koncepce B. Můžeme sledovat 
absurdní divadlo: 
 
Vodní plochy po desetiletí sloužící k tradiční rekreaci jsou zákonem vydávány za dopravně 
významné vodní cesty, přestože ani v minulosti , ani v současnosti  se na nich žádná veřejně 
potřebná  doprava neuskutečňuje. 
 
Adrenalinová zábava na vodních skútrech a kluzácích vypuštěných mezi nechráněná plavidla a 
plavce  je zákonem vydávána za regulérní dopravu.  
 
Smrtelné zranění způsobené při provozování  zákonem povolené adrenalinové zábavy mezi 
nechráněnými plavidly a plavci  je vydáváno za běžnou dopravní nehodu.  Stačí rozhodnout o míře 



zavinění  vůdců obou plavidel,  oba jsou podle zákona rovnocennými účastníky dopravního 
provozu.  Díl viny proto může být  i u pramice, na níž byla skútrem usmrcena osmnáctiletá dívka! 
 
Závěr 
Stanovení koncepce pro využití rekreačních vodních ploch je mimořádně citlivým problémem, jehož 
řešení nadále nelze svěřit skupině anonymních úředníků. Řešení tohoto problému musí probíhat 
kompetentně,  transparentně,  racionálně.  Bezpečnost občanů přitom musí být garantována v 
souladu s evropskými  normami. Fakticky jde o problém  politický a politické strany by  nyní před 
volbami měli voličům vyslat jasný signál, jakou koncepci chtějí obhajovat.  
 

 

 

 

                                                               

      Ing. Pavel Filka, CSc.       Dr. Petr Závada 
             jednatel            předseda 
 

 

 

 

 

 

              

Spolek pro ochranu přírody a krajiny 
     v oblasti Slapského jezera 
 

slapskejezero.spolek@gmail.com 
www.slapskejezero.cz 
https://www.facebook.com/www.slapskejezero.cz 
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